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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Sabendo-se que o nosso tempo é de mudança, consideramos importante 

reflectir sobre ela, procurando compreender como se inscreve a escola neste novo 

contexto, a capacidade que a escola tem enquanto organização para se adaptar à 

mudança e como se enquadra o Centro de Recursos no contexto da mudança na 

escola, enquanto inovação que pode significativamente influenciá-la e contribuir para 

a sua transformação.  

A escola deve facilitar a aquisição de conhecimentos e competências, 

mantendo presente que o conhecimento significativo implica a construção de 

processos de pensamento e atitudes favoráveis à aprendizagem, sendo a 

aprendizagem concebida como um processo, com um papel determinante ao nível 

das escolhas, das oportunidades e da construção do projecto de vida de cada 

indivíduo. 

As potencialidades do Centro de Recursos estão para além da garantia de 

condições de acesso a meios de informação e comunicação diversificados e em 

diferentes suportes, nomeadamente, a meios técnicos e tecnológicos diversificados; 

relacionam-se também com o desenvolvimento da capacidade e do gosto pela 

pesquisa, a aptidão e predisposição para procurar  informação em diferentes 

suportes e a partir de diferentes situações, e, ao mesmo tempo, para construir um 

pensamento autónomo.  

                                                           
1 Este artigo decorre de uma dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, na Área Educação-
Desenvolvimento, com o título “Concepções e Práticas em torno do Centro Multiédia: Um contributo 
para a compreensão dos processos de transformação da escola”. O trabalho foi apresentado na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em 2000, e subsidiado pelo 
I.I.E. 
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Esta perspectiva implica uma relação diferente com o saber, modificações 

nas práticas pedagógicas e uma mudança de mentalidades que envolve todos os 

intervenientes educativos e a escola na sua globalidade. 

 

2.  BREVE REFLEXÃO SOBRE A MUDANÇA 

 

As nossas construções da realidade são suportadas por um conjunto de 

quadros de referência, no interior dos quais planeamos, explicamos, 

conceptualizamos e agimos. Estes quadros de referência são passíveis de alteração 

a qualquer momento. Como Beare & Slaughter (1993) sublinham, cada um de nós 

tem o poder de recriar o mundo pela renegociação ilimitada das suas percepções, 

das suas crenças e dos significados que vai construindo. Daí que nos 

identifiquemos, num dado momento, mais com este ou aquele paradigma que, nesse 

momento, exprime a nossa compreensão da realidade, e possamos vir a abandoná-

lo. A importância das nossas crenças no modo como encaramos a realidade tem 

expressão na perspectiva enunciada por Weick (1976, 2, 3, citado em Beare & 

Slaughter, 1993, p. 84): “I’ll see it when I believe it” como reverso da asserção 

comum “I’ll believe it when I see it”. 

Os paradigmas podem ser entendidos como “sistemas de símbolos” que 

expressam o nosso modo de ver (Beare & Slaughter, 1993, p.84). Os paradigmas 

também podem fazer-nos incorrer em alguns erros. Por um lado, assunções e 

realidade, por vezes, nada têm em comum, sendo que o risco está em acreditar que 

as assunções correspondem à realidade. Por outro lado, ainda que sejamos 

capazes de “ver” para além delas, nem sempre nos é fácil modificar os nossos 

comportamentos. É deste modo que os paradigmas também podem limitar o que 

vemos.  

A capacidade de mudar implica então uma gestão do nosso mundo 

simbólico e deve partir do pressuposto de que a primeira assunção que importa 

explorar e testar é a de “realidade” (Shipka, 1996, p. 47). A relação  entre o que me 

é dado “ver” e as acções que tomo desenvolve-se segundo um processo de 

inferência progressiva que Shipka (1996) representa sob a forma de uma escada 

(Figura 1).  
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Figura 1 - Ladder of Inference (extraído de Shipka, 1996, p. 131) 
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Esta perspectiva reforça a ideia de que sendo a informação exterior à 

pessoa, é transformada, através da experiência pessoal de cada um. Ao ser-lhe  

atribuído um sentido, favorece a construção de uma determinada leitura da realidade 

e assim a apreensão, a avaliação, e a explicação das situações e conduz a 

determinados modos de estar e de agir. 

A capacidade de pensarmos sobre o nosso próprio pensar e sobre o nosso 

próprio conhecimento pode levar-nos à revisão das nossas concepções e a construir 

novos modelos de referência para uma determinada situação. Cada indivíduo tem 

assim possibilidades de se transformar.  

A capacidade de pensarmos sobre nós próprios, as nossas concepções e 

as nossas práticas, pode traduzir-se num verdadeiro processo formativo, não só a 

nível pessoal, como também eventualmente a nível do sistema. Quando alteramos 

os nossos modos de ver, os nossos acordos e as nossas práticas, os sistemas 

também mudam. As organizações correspondem ao conjunto de acordos que vamos 

estabelecendo. Assim sendo, quando ocorre uma transformação no nosso modo de 

pensar, a organização aumenta a capacidade de mudar. Neste contexto, Shipka 

(1996) sublinha as possibilidades que cada um tem de mover acções que implicam o 

nível do individual e do social: 

 
many people who put forward these reconceptualisations, or new proposals, would 
perhaps not think of themselves as involved in futures. Yet that is just what they are 
involved in, for in elaborating possible solutions they are setting up possibilities which 
invite individual and social responses.  
p. 136) 

 

A aquisição de conhecimentos, capacidades e comportamentos que a 

mudança supõe não deve então ser encarada segundo uma lógica de adaptação, 

mas como apropriação de competências no sentido de “saber transformar-se” e 

“saber transformar”. O acesso a um patamar próximo da transformação prevê a 

necessidade de tempo, a reestruturação dos projectos sempre que necessário e a 

partir da reflexão e da sua avaliação constante (Shipka, 1996).  

A tendência para acreditar que o que é importante é convencer, formar e 

educar para a mudança, difundindo ideias e métodos, associa-se à ideia de 

transposição de modelos ou esquemas conscientes de acção. Perrenoud (1994) 

sublinha que a prática nunca corresponde à concretização directa de receitas, de 

modelos ou de esquemas conscientes de acção, sendo mais o resultado da 
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modificação dos constrangimentos e das possibilidades objectivas, do que da 

difusão de métodos.  

Fica assim claro que as exigências de mudança vão criando novas 

exigências, e que ninguém melhor para avaliá-las do que aqueles que trabalham 

todos os dias no contexto a que elas se dirigem. 

 Dada a aceleração dos processos que envolvem a mudança e o 

crescimento exponencial das expectativas que arrastam consigo, nem sempre é fácil 

à escola cooperar com ela. É neste sentido que Beare and Slaughter (1993) 

escrevem: 

 
meanings, values, commitments and understandings have become less certain, more 
fluid and dynamic then perhaps, they once were. Changes which once may have 
spanned centuries are now taking place in a few years. Since few schools were 
established with the express purpose of mediatig change, it is not surprising that they 
find it hard to cope.  
(p. 137)  

 
Não cabe à organização escolar planificar pormenorizadamente a acção de 

todos os professores, mas procurar que os actores individual e colectivamente se 

vão apropriando da ideia de que é necessário transformar, compreendam essa 

necessidade e com ela se identifiquem, no quadro dos constrangimentos e 

possibilidades efectivas da organização.  

 

3.  A PROBLEMÁTICA DA MUDANÇA NA ORGANIZAÇÃO-ESCOLA 

 

A ideia de sistema em contexto educativo deve situar-nos numa perspectiva 

de complexidade, distante de uma noção de estabelecimento de ensino encarado 

como unidade administrativa, sendo que o que é suposto ser válido para uma 

escola, deverá ser necessariamente válido para outras.  

Compete ao estabelecimento escolar gerir as situações e “organizar” as 

decisões que lhe são emanadas do poder central, o que lhe confere uma certa 

margem de flexibilidade. Contudo, apesar da moderna gestão escolar estar mais 

atenta às dinâmicas da própria escola, observa-se uma tendência para actuar num 

paradigma regido pela racionalidade de acções que interpreta a norma e a aplica, 

numa lógica de pragmatismo e eficácia. 
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Canário (1992) e Canário et al  (1994) chamam-nos a atenção paraa a 

ineficácia da mudança concebida a nível central e fundada na convicção de que a 

inovação está essencialmente dependente de recursos complementares: pode 

modificar a realidade formal, mas, poucas vezes, se traduz na transformação da 

realidade educativa. É de abandonar, portanto, uma relação linear característica, no 

que respeita ao funcionamento concreto do estabelecimento de ensino, a partir de 

efeitos previstos com base na política da administração central. 

Para além das decisões da administração, há, a um segundo nível, “as 

decisões do estabelecimento de ensino, que configuram processos diferenciados de 

perspectivar a inovação, em que o papel dominante é desempenhado pelos 

conselhos directivos” (Canário et al, 1994, p. 28-29). Existe ainda, segundo os 

autores, um terceiro nível que inclui as decisões e modalidades de acção dos 

utilizadores, entre os quais se contam os professores e os alunos. Estes , de acordo 

com as características dos contextos específicos em que se encontram inseridos, 

desenvolvem modalidades e percursos específicos de apropriação da inovação. 

A introdução de uma mudança planificada pelas autoridades escolares 

significa um desafio ao status quo e leva a que os actores avaliem a inovação 

proposta à luz dos seus valores, normas e hábitos: “Ils répondront positivement dans 

la mesure où le changement proposé s’accord avec leur façon de penser et leur 

apparaît conforme à leur definition du bien, du juste, de l’utile” (Gather Thurler, 1994, 

p. 21). É este aspecto que nos permite compreender que tomadas de decisão no 

sentido da mudança, particularmente no domínio das práticas pedagógicas, não 

passem disso mesmo, de tomadas de decisão. O que explica esta situação 

corresponde a uma “espécie de aceitação simbólica das decisões” (Glatter, 1992, p. 

152, referindo-se a Fullan). Esta característica minimiza o facto de as pessoas serem 

explicitamente a favor ou contra a mudança. O que parece ser absurdo, ganha 

sentido, se mantivermos presente que “a necessidade da mudança não se impõe 

por si própria, tem que ser construída na cabeça das pessoas”. Devemos ainda 

considerar que o poder organizador “deve ajustar-se às estratégias dos subsistemas 

e dos indivíduos que fazem parte da organização; uma mudança decidida e 

planificada, não é, por isso, ainda uma mudança efectiva” (Perrenoud, 1994, p. 153). 

Quando a organização surge verdadeiramente como sistema aberto, 

admite-se plenamente o carácter sistémico do funcionamento organizacional. Deixa 

de se sobrevalorizar o poder da organização e da estrutura para se admitir o poder 
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da acção individual e colectiva. Abandona-se a ideia de rigor do sistema e começam 

a delinear-se as abordagens que contemplam os objectivos individuais. 

Este posicionamento assume a existência de uma rede complexa de 

relações entre os vários subsistemas, por um lado, sendo evidente a necessidade de 

articulação entre os níveis macro e micro da organização. Por outro lado, sublinha a 

noção de actor, que procura entender as limitações que lhe são impostas pela 

própria organização e simultaneamente procura definir o seu lugar, a partir da 

apreensão do contexto, o que implica não a imitação dos outros, mas a procura de 

estilo próprio e de autonomia. 

Do ponto de vista enunciado por Crozier e Friedberg (1977) e Friedberg 

(1995), a questão da articulação entre os objectivos dos indivíduos e os da 

organização, no contexto de uma relação que obriga a negociações constantes, 

supõe que o indivíduo é antes de mais um actor, que não se encontra confinado a 

um papel, mas tem também os seus objectivos, tentando mover-se nas zonas de 

incerteza da organização.  

Ao definir o conceito de mudança, Crozier (1977) sublinha a ideia da criação 

de um novo jogo, criação essa que comporta novas capacidades dos homens. Deste 

ponto de vista, e no que respeita ao contexto institucional, reconhece-se que o poder 

não é um algo instituído, mas qualquer coisa que se conquista. Trata-se de uma 

relação que, a partir do individual, pode constituir-se em redes e circuitos múltiplos 

que abarcam a acção colectiva. O poder é assim um conceito eminentemente 

relacional, que supõe a possibilidade de os indivíduos agirem uns sobre os outros, e 

está então dependente da sua capacidade, para lidarem com a previsibilidade ou 

imprevisibilidade dos comportamentos dos outros e do seu próprio comportamento. 

Segundo Friedberg (1995), o facto de se admitir o poder e os jogos de poder 

no âmbito da análise organizacional, não implica que “tudo se resuma a jogos de 

poder, e ainda menos que todos os actores partilhem a mesma obsessão “pelo 

poder” e sejam igualmente estimulados pelo jogo de poder no seio do sistema de 

acção” (p. 278). O que se sublinha é a ideia de que o poder levanta questões de 

incerteza e implica competências, “saberes práticos que permitam controlar 

incertezas” (p. 281).  

A noção de competência, do modo como Friedberg (1995) a considera, 

surge ligada à de poder, enquanto competência que os indivíduos e os grupos 

detêm em face da realidade, para construírem uma relação com os outros, 
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assumirem trocas, a negociação e a discussão, bem como as oportunidades 

favorecidas pelo contexto. 

A noção de poder não surge assim associada ao bom desempenho, ao 

dever e à autoridade, mas à incerteza e à negociação, com implicações ao nível do 

desenvolvimento de competências relacionais. A segurança é importante nas 

situações em que as redes de relações são complexas, e o poder é assumido com 

dois sentidos que podem coexistir, isto é, não podendo fugir ao estatuto tradicional, 

vai ganhando contornos de competência, no sentido de “ser capaz de”. Shipka 

(1996) entende o poder (em termos de “ter poder para”), associado à noção de 

competência (no sentido de “ser capaz de”), e à ideia de liderança. O poder é, deste 

modo, não um atributo mas algo que se conquista. Por isso, o poder implica, 

segundo esta perspectiva, também negociação e estratégia, jogo, bem como uma 

redefinição progressiva dos nossos “modos de ver”. 

Shipka (1996) aproxima-o do conceito well-equipped, que sublinha a 

capacidade que cada um detém de dar incremento às suas competências, 

conhecimentos e talentos. Esta situação não põe de lado a ideia de poder, mas dá-

lhe uma outra forma, porque o aumento de poder, neste caso, implica também um 

conhecimento mais profundo de si próprio, acerca do que pensamos e do modo 

como e porque o pensamos.  

De acordo com a autora citada lead (liderar) provém da palavra anglo-

saxónica laed que significa “to set out on a quest, to navigate into the distant  

horizon” (p. XXVI). Entenda-se por “líder”, de acordo com a mesma autora, todo 

aquele que não sabendo como resolver uma situação, se presta a aprender e põe 

nessa tarefa o seu empenhamento. “The moment of greatest learning for any of us is 

when we find ourselves responsible for a problem that we care desperately to 

resolve. Then we need and seek out assistance. We are ready to learn” (p. XXVI). 

Mas a ideia de liderança está largamente associada à ideia de motivação. 

Grande parte da energia, da satisfação, do empenhamento numa tarefa advém do 

desafio que ela nos pode colocar e que nos leva a enfrentá-la, a desmontar todas as 

possibilidades de orientação que a rodeiam, na procura das nossas soluções. 

A identificação pessoal com a actividade desenvolvida parece ser mais 

determinante do que os outros factores. Como assinalam Haasen e Shea (1997), 

“motivation is at its highest level when people have full responsibility over an activity 

or task”, significando isto que “they must be able to make job-related decisions, to 
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dictate the speed at which they are operating, to change procedures and make 

improvements, to innovate and be creative” (p. 45).  

Cabe aos responsáveis apostar nas capacidades de cada um para liderar, 

mesmo daqueles que não têm provas dadas, mas para os quais possivelmente faz 

mais sentido enfrentar novas responsabilidades. Barth (1990) escreve a este 

propósito: 

 
Teacher leadership is less a question of according trusted teachers 
responsibility for important issues than of ensuring that all teachers are given 
ownership for a responsibility about which they care deeply. One person’s 
jungle is another person’s treasure. 
(p.136) 

 

Dentro de uma organização está reservada aos actores uma margem de 

liberdade relativa. Por um lado, devemos considerar os constrangimentos 

decorrentes das estruturas e regras organizacionais, que os condicionam e limitam; 

por outro lado, devemos atender à possibilidade que todo o actor tem de mobilizar 

capacidades e estratégias que lhe permitam fazer face aos problemas de 

cooperação com os outros actores, considerando ainda a sua tendência para o 

alargamento das suas margens de liberdade.  

A cultura da organização transporta em si as soluções construídas e 

partilhadas no seu interior, permitindo aos professores encontrar quadros de 

referência comuns, contribuindo para dar sentido, suporte e identidade aos 

professores e ao seu trabalho. 

 

4. CENTRO DE RECURSOS – DEFINIÇÃO E POTENCIALIDADES NO 
CONTEXTO DA MUDANÇA DA ESCOLA  

 

Em primeiro lugar, o que é um “recurso” em termos educativos? “Recurso” 

é, em sentido lato, tudo o que na escola possa servir o processo de aprendizagem. 

Daí, que possamos considerar recursos os edifícios, os equipamentos, as pessoas e 

até as acções. 

Sob um determinado ponto de vista, reconheceremos os recursos apenas 

como os meios ou mecanismos que favorecem de uma forma objectiva esse 
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processo de aprendizagem e, de uma forma geral os processos de inovação 

educativa.  

O estabelecimento de ensino tem um papel fundamental no modo como as 

orientações e finalidades propostas pelas instâncias centrais são (re)interpretadas e 

encontam concretização. O grau, a qualidade e as formas de interferência do Centro 

de Recurso na vida da escola depende, então, em grande medida, da criatividade do 

próprio estabelecimento de ensino. Segundo Canário et al (1994), a criação e 

desenvolvimento de um Centro de Recursos, encarado como meio educativo, deve 

significar sempre enriquecimento e transformação, traduzidas nas suas finalidades 

gerais.  O enriquecimento pode revestir-se de diferentes facetas: da acumulação de 

recursos, como estratégia de modernização pelos meios, à invenção de novos 

modos de estar e de agir, a partir de uma integração diferente dos recursos. A 

primeira obriga a uma adaptação, a segunda a uma retradução. 

Ao nível do estabelecimento de ensino, a criação e desenvolvimento do 

Centro de Recursos pode orientar-se por diferentes perspectivas. Uma delas define 

um Centro de Recursos que apenas difere da biblioteca tradicional porque procura 

dar resposta a novas exiências dos alunos atavés, por exemplo, de um acréscimo de 

documentos ou de meios técnicos. Canário (1992a) designa-a de lógica de 

continuidade. O que na realidade muda são os meios, mas a filosofia permanece a 

mesma. Por outro lado, à criação e desenvolvimento de um Centro de Recursos 

pode assistir uma perspectiva diferente, que implique “pensar à escala do 

estabelecimento de ensino” (Canário et al, 1994, p. 35). 

 Os Centros de Recursos têm sido entendidos segundo uma variedade de 

definições. Repare-se nas seguintes, assinaladas por diferentes autores e referidas 

em Galvão (1992):  

 

• O termo Centro de Recursos diz respeito ao lugar dentro de um centro escolar onde se 
encontram e são acessíveis a professores e alunos os recursos de aprendizagem, incluindo 
uma ampla variedade de materiais impressos e não impressos, a necessária equipa e os 
serviços de um especialista em meios. (Alexander, 1976, p. 1)   
• O Centro de Meios Instrutivos é um lugar onde se armazena a mais ampla gama de 
informação em múltiplas e diversas formas a fim de pô-la ao alcance dos dois actores de 
instrução: o estudante e o professor. Os estudantes podem ir ao C.M.I. ler, escrever, olhar e 
construir (…) Em resumo é um lugar onde se armazenam os materiais didácticos. (Beggs, 
1974, p. 24, citado por Cerezo Manrique et al., 1986) 
• O Centro de Recursos é um local para estudar e trabalhar e não é somente um lugar 
onde se armazenam os materiais didácticos. (Geddes, 1974, p. 24, citado por Cerezo 
Manrique et al., 1986) 
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• O Centro é um lugar onde estudantes e professores, quer de forma independente, quer 
em colaboração, podem dedicar-se a actividades de aprendizagem tão distintas como 
discussões, leituras, reprodução de gravações, escrita e análise e produção de materiais 
instrutivos para serem usados nas aulas. (Grandstatt, 1974, pp. 24 e 25, citado em Cerezo 
Manrique et al. , 1986) 
• Um C.M.I. é mais do que uma biblioteca ou um centro de comunicações audiovisuais. É 
um lugar onde todos os materiais de instrução estão ao alcance do aprendiz e onde este 
pode usá-los na forma que considere mais adequada. (Fite, 1974, citado por Cerezo 
Manrique et al. , 1986) 
• Uma organização não necessariamente num único espaço físico, que organiza, classifica 
e controla os recursos apropriados de ensino e/ ou aprendizagem. (Davies, 1975) 
• Muitas casas de alunos são hoje centros de recreação e informação, com televisão, vídeo 
e sofisticados sistemas audio. E muitos lares possuem computadores. Um professor 
trabalhando num Centro de Recursos bem organizado e bem compreendido, está mais apto 
a explorar as facilidades do centro para assistir individualmente aos seus alunos, e os seus 
alunos têm oportunidade de participar não só nas actividades em si, mas também na sua 
preparação. (Gordon (1977/ 1986) 
(pp. 110-111) 
 

Centremo-nos agora na importância dada aos recursos educativos, numa 

escola que se quer em mudança. Como Canário (1992a) refere, numa sociedade 

cada vez mais permeável à mudança, a nível dos sistemas de ensino instalou-se “a 

ideia de que a inovação custa caro e exige meios” (p. 167). A partir deste 

pressuposto, desenvolveu-se a convicção de que inovar implica o acesso a recursos 

suplementares, passando a escassez de recursos a ser encarada como uma 

justificação fácil para o fraco impacto de experiências tidas por inovadoras. 

Nestes aspectos, reside muita da complexidade que tem enquadrado a 

criação e o desenvolvimento de centros de recursos, embora devamos admitir que à 

mudança das práticas assiste a importância de disponibilizar recursos. O que deve 

equacionar-se não é simplesmente a sua quantidade, mas, as formas como são 

mobilizados e utilizados.   

As funções e as possibilidades dos Centros de Recursos ultrapassam 

largamente uma relação de causalidade linear entre o acréscimo de recursos por si 

só, e a possibilidade de alteração das práticas tradicionais. É isto que explica que 

não seja possível estabelecer uma relação directa entre os recursos disponibilizados 

pela administração e os resultados objectivos da sua aplicação. O desenvolvimento 

dos Centros de Recursos, nos anos sessenta, inseria-se nesta perspectiva, 

considerando-se que o acesso a informação diversificada em diferentes suportes 

facilitaria capacidades de aprendizagem orientadas pela autonomia e pela 

capacidade de pesquisa. O objectivo seria passar de um “«sistema de repetição de 
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informações»” para um “«sistema de produção de saberes»” (Canário, 1992a, p. 

176). Este posicionamento pouco veio acrescentar às práticas tradicionais, 

funcionando o Centro de Recursos, em muitos casos, como mero suporte das 

práticas pedagógicas orientadas em torno da aula, ou mantendo-se numa situação 

de periferia no interior do estabelecimento escolar (Canário, 1992a, 1994). 

 A orientação a dar aos recursos, em termos de alteração das práticas, 

cabe, particularmente, aos actores, ao nível de cuja acção há a considerar a 

hipótese de modificação de representações e comportamentos. Nesse sentido, 

concorre a reflexão contínua sobre as práticas e a acção concertada dos actores, 

capazes de tornar inovadoras situações que são, em grande medida, 

administrativas.  

Mais importante do que acumular recursos materiais é, então, desenvolver 

acções que organizem e movimentem os recursos de uma escola. E entre eles 

incluem-se também as vontades, as mentalidades e o comprometimento dos actores 

e da organização. Também ao nível da formação de professores, o Centro de 

Recursos pode ter um papel importante, favorecendo a aquisição dessas 

competências técnicas e particularmente os processos de autoformação. Nóvoa 

(1989) sublinha que: 

 
Num certo sentido a formação de professores (sobretudo a formação contínua) 
passa menos por uma boa estruturação de formação formal e passa mais (muito 
mais) pela capacidade de tornar educativas as próprias situações de trabalho, isto 
é, pela capacidade de reestruturar o funcionamento das organizações escolares de 
modo a que elas contenham os ingredientes necessários a uma (auto)formação 
participada dos professores. (p. 18) 
 
Esta preocupação em encontrar condições favoráveis à autoformação dos 

professores relaciona-se com a importância da criação de situações que favoreçam 

a interacção de professores na escola, entre escolas e entre elas e outras entidades 

a elas exteriores. Mas a mobilização das vontades dos professores e a alteração das 

suas mentalidades, com vista à abertura a comportamentos favoráveis à mudança, 

implica um trabalho a nível da criação de condições de diálogo e partilha, dos modos 

como se programam e organizam as práticas.  

Sendo as motivações e o interesse também recursos, há assim que 

programar também a importância da ideia de pertença à comunidade, que poderá 
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reforçar o sentido dado à colaboração, à tomada de decisão e influenciar 

positivamente o clima de trabalho. 

As situações de diálogo, mais formais, ou menos formais, podem sempre 

funcionar como ponto de partida para a discussão e o enriquecimento, para a crítica 

e autocrítica e para o repensar das práticas. Este poderá, por sua vez, ser o ponto 

de partida para que as trocas se fundem em relações de confiança e para que as 

pessoas se impliquem. Há, no entanto, que considerar que trabalhar em conjunto 

não constitui por si só a solução para a transformação das práticas. Para que as 

práticas individuais e colectivas se transformem em “aprendizagem organizacional” 

precisam de ser reflectidas e analisadas, confrontadas no contexto das experiências 

individuais e colectivas e em função de uma reflexão individual e de uma interacção, 

constituindo-se no objecto de uma “representação negociada entre os membros da 

organização” (Perrenoud, 1994, p. 157). 

É pela partilha, confronto e discussão crítica das ideias que é possível o 

reconhecimento de saberes novos e atitudes diferentes, o levantamento de novos 

problemas que questionem as velhas atitudes, o alargamento, a correcção e mesmo 

rejeição de teorias, reconhecendo o valor da diversidade. Daí, a importância da 

comunicação multidireccional entre todos os participantes de uma acção educativa.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

Iniciámos este artigo com uma breve reflexão sobre a mudança, passando a 

considerar a problemática da mudança na organização. Seguidamente, tomámos o 

Centro de Recursos enquanto sub-sistema do sistema-escola, encarado como 

sistema organizacional, marcado pela acção estratégica de uma grande diversidade 

de actores, aos quais é reconhecida a possibilidade de determinarem, com uma 

margem de liberdade relativa, a sua acção organizacional.  

A abordagem das concepções e práticas pedagógicas surge-nos associada 

a esta perspectiva, reconhecendo-se que é impossível debruçarmo-nos sobre as 

mudanças a nível pedagógico sem ponderarmos, ao mesmo tempo, as mudanças a 

nível do sistema social. Sublinhamos, assim, a importância de as pessoas e os 

sistemas mudarem em simultâneo, se queremos transformar a escola. Compreende-

se, deste modo, que as mudanças impostas ou sugeridas sejam mudanças virtuais, 
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porque, apesar de poderem mudar as regras do sistema, podem não produzir 

modificações na organização, não alterando substancialmente o comportamento dos 

actores. 

Na educação, cabe aos professores, em particular, escolher uma 

perspectiva interaccionista, em detrimento de uma visão determinista, de acordo 

com a qual se esperam resultados específicos a partir de certos efeitos. É esta 

visão, que associada a uma forte cultura de escola, influencia e, até certo ponto, 

determina a possibilidade de mudança.  
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